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FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe 
O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

 
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

pentru participarea la concursul privind selectarea planurilor de afaceri și la activitățile specifice 
 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, situată în Iași, Bulevardul Carol I nr. 11, Iași, România, 
denumită în continuare «Operator», va colecta și prelucra datele cu caracter personal ale participanților la proiect,, 
în cadrul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod 

proiect: POCU/829/6/13/140103.  
     Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, în calitate de operator de date cu caracter personal, se 

obligă să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul proiectului IUS SMART, cu respectarea 
Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR/Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) și a legislației aplicabile.  

 
În calitate de participant proiect, declar că sunt informat despre drepturile mele cu privire la protecția datelor cu 

caracter personal și despre faptul că datele mele cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul proiectului IUS 
SMART, în scopul indicat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, și 
conform Metodologiei de organizare a concursului de planuri de afaceri (numită în continuare Metodologie). 

     Pentru participarea la concursul privind selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul 
proiectului din Proiectul IUS SMART și pentru participarea la activitățile ulterioare destinate beneficiarilor 
selectați la concurs, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal privind studenții interesați/beneficiarii: 

- categorii de date cu caracter personal:  
- date de identificare: nume, prenume, CNP, serie si număr CI/ pașaport (inclusiv instituția care a eliberat 
documentul și data eliberării) 
- data și locul nașterii, gen, vârstă 
- date de contact: adresă de domiciliu/reședință, telefon, email  
- date privind studiile, facultatea  (licență/master/doctorat), anul în care candidatul este înmatriculat, număr 
matricol 
- informațiile generale privind planul de afaceri propus: numărul locurilor de muncă create in cadrul planului de 
afaceri propus, date privind deținerea unui certificat de absolvire curs autorizat de formare privind competentele 
antreprenoriale organizat în cadrul proiectului sau de către altă entitate, date privind participarea la cursurile de 
formare  competențe antreprenoriale organizate în proiect; locul/județul de implementare, codul CAEN, valoarea 
solicitată pentru ajutor nerambursabil, valoarea totală a investiției/ buget plan de afaceri, număr de angajați; 
informații privind o eventuală finațarea anterioară a planului de afaceri din alte surse nerambursabile;  
- date cu privire la conținutul planului de afaceri supus procesului de selecție, date cu privire la buget și previziuni 
financiare, date privind capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv de a asigura finanţarea 
cheltuielilor eligibile care depășesc valoarea finantarii/ neeligibile, precum și informațiile solicitate în declarația de 
elibilitate, date privind un eventual conflict de interese, conform informațiilor solicitate de Metodologie; 
- alte date rezultate din certificatul de absolvire curs autorizat de formare privind competentele antreprenoriale 
organizat în cadrul proiectului sau de către altă entitate, depus la dosar;  
- date rezultate din desfășurarea interviului în cadrul concursului. 
- date rezultate din alte documente depuse de candidat care să contribuie la o mai buna intelegere a afacerii, să 
justifice costurile, sa convinga comisia de evaluare asupra maturitarii Planurilor de afaceri, conform Metodologiei. 
- informații privind rezultatele concursului de planuri de afaceri și afișarea acestora rezultate: eligibilitate, punctaje, 
rezultatul cu privire la valoarea ajutorului nerambursabil acordat/cuantumul ajutorului de minimis pentru 
întreprinderea selectată, proporțional cu numărul de locuri de muncă create; depunere/rezultate contestații; 
- pentru persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare, sunt prelucrate date necesare la 
semnarea contractului de subvenție, conform Metodologiei. 
- pentru persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare, sunt prelucrate date rezultate din: 
accesul la consiliere/ consultanță/ mentorat (HUB Business HUB UAIC); stagii de practică; activități de tip 
întreprinderi simulate; accesul la un program de mentorat personalizat, în vederea înființării și funcționării 
întreprinderilor; susținerea funcționării afacerilor înființate, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și 
suport pentru asigurarea sustenabilității firmelor și menținerea locurilor de muncă. 
- semnătura. 

- categorii de date cu caracter special: date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane 
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fizice- voce și imagini, rezultate din imagini/printscreen-uri și înregistrări video realizate pe parcurs.  
 

Aceste date cu caracter personal sunt oferite direct și voluntar prin punerea la dispoziție a documentelor 
necesare pentru depunerea dosarului pentru concursul de planuri de afaceri, conform Medodologiei, și ulterior 
pentru participarea la activitățile specifice din proiect: 
- adeverință studii; 
- copie a cărții de identitate; 
- copie a certificatului de naștere; 
- copie a certificatului de căsătorie sau a altui document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);  
- dosarul de concurs de planuri de afaceri, cu anexele obligatorii, conform Metodologiei. 
- dovada deținerii unui certificat de absolvire a unui curs de competențe antreprenoriale 
- alte documente depuse de candidat care să contribuie la o mai buna intelegere a afacerii, să justifice costurile, sa 
convinga comisia de evaluare asupra maturitarii Planurilor de afaceri, conform Metodolgiei. 
- pentru cei selectați în cadrul concursului de planuri de afaceri: contractul de subvenție; alte documente care sunt 
necesare pentru accesul la consiliere/ consultanță/ mentorat (HUB Business HUB UAIC); stagii de practică; 
activități de tip întreprinderi simulate; accesul la un program de mentorat personalizat, în vederea înființării și 
funcționării întreprinderilor; susținerea funcționării afacerilor înființate, prin dezvoltarea de mecanisme de 
monitorizare și suport pentru asigurarea sustenabilității firmelor și menținerea locurilor de muncă; alte documente 
privind monitorizarea afacerii. 
 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în următorul scop: participarea la 

concursul privind selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului din Proiectul IUS 
SMART și la activitățile care rezultă din selectarea planurilor de afaceri pentru finanțare. Prezentul acord de 
prelucrare are scopul definit explicit. 

 
Am fost informat și sunt de acord ca personalul din cadrul proiectului să aibă acces la datele mele personale 

pentru desfășurarea concursului de planuri de afaceri, pentru activitățile din cadrul proiectului IUS SMART care 
decurg din admiterea planului pentru finanțare, pentru comunicările cu echipa de implementarea proiectului, iar 
ulterior pentru etapa de raportare a activităților din cadrul proiectului. 

Referitor la activitățile de tip video-conferință desfășurate în cadrul proiectului în cadrul aplicației Microsoft 
Teams, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul aplicației Microsoft Teams trebuie avut în 
vedere și „Acordul de respectare a confidențialității” al Microsoft Teams disponibil la 
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. 
 

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal/ temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră: 
Datele dumneavoastră sunt prelucrate legal doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții din Regulamentul general 

privind protecția datelor (GDPR). 
- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri 

la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract- articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, deoarece 
datele dumneavoastră sunt prelucrate pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate în vederea selectării planului de 
afaceri pentru finanțare și a încheierii contractului de subvenție prin care se acordă finațarea planului de afaceri, precum și 
pentru participarea la celelalte activități din proiect; pentru participanții la proiect în calitate de membru echipă din proiect/ 
alți participanți din proiect, implicați în organizarea concursului de planuri de afaceri și/sau în defășurarea activităților din 
cadrul proiectului, datele cu caracter personal sunt necesarr pentru executarea unui contract la care persoana vizată este 
parte; 

- prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale ce îi revine 
Operatorului, deoarece în cadrul proiectului IUS SMART, Universitatea are obligații legale cu privire la 
desfășurarea concursului de planuri de afaceri și cu privire la participarea beneficiarilor selectați la anumite 
activități din proiect- articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR  . 

- prelucrarea datelor cu caracter special (date bibometrice- voce, imagini) este legală pe baza 
consimțământului explicit al persoanei vizate pentru pentru unul sau mai multe scopuri specifice -  articolul 9 
alineatul (2) litera (a) GDPR, precum și în scopuri de arhivare în interes public -articolul 9 alineatul (2) litera (j) 
GDPR.  
  

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:  
- dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal; 
- dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
- dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal (dreptul de a fi uitat); 
- dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
- dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
- dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
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- dreptul de a retrage consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului 
înainte de retragerea acestuia; și 

- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. 
Dacă aveți întrebări/nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectului sau 

dacă doriți să vă exercitați drepturile cu privire la protecția datelor cu caracter personal, , ne puteți contacta la 
datele de contact furnizate. 

Pentru protecția drepturilor dumneavoastră, dacă doriți să vă exercitați drepturile cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal, este necesară o solicitare scrisă, cu indicarea dreptului și cu furnizarea unei copii de pe 
un document de identificare pentru a vă confirma identitatea (alte date din documentele de identificare pot și 
acoperite). Utilizarea informațiilor din documentul dumneavoastră de identificare este strict limitată: datele vor fi 
folosite numai pentru a vă verifica identitatea și nu vor fi stocate mai mult decât este necesar în acest scop. 
 

Transmiterea datelor cu caracter personal 
În cadrul proiectului este necesară realizarea unei etape de raportare a activităților către autoritățile din 

domeniu, care constă în pregătirea și transmiterea rapoartelor tehnice și a anexelor aferente în conformitate cu 
contractul de finanțare Programul Operațional Capital Uman nr: POCU/829/6/13/140103, nr. de inregistrare 
OIRPOSDRU NE 24316/20.12.2021 și a instrucțiunilor AMPOCU, a altor documente relevante, în vigoare la 
momentul implementării. 

În cadrul proiectului în perioada de implementare a proiectului și în perioada de durabilitate a proiectului 
este necesară realizarea unei etape de raportare (un proces de monitorizare și de verificare a modului de 
implementare a proiectului) către autoritățile din domeniu, care constă în pregătirea și transmiterea rapoartelor 
tehnice și a anexelor aferente în conformitate cu contractul de finanțare și a instrucțiunilor AMPOCU, a altor 
documente relevante, în vigoare la momentul implementării. Datele cu caracter personal ale participantilor la 
proiect sunt transmise către următorii terti, cu scopul de a dovedi organizarea activităților din cadrul proiectului și 
participarea la aceste activități: AM POCU - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital 
Uman, OI POCU - Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman, OIRPOSDRU NE  - 
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea 
Nord-Est, OIR NE - Organismul Intermediar Regional Nord-Est, precum și în cadrul raportărilor/ înregistrărilor 
făcute în aplicațiile electronice SMIS/MySmis, oricând pe perioada derularii proiectului, fiind păstrate și arhivate în 
acest scop. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui transfer în afara UE/SEE. 
Nu se utilizează sisteme/procese decizionale automatizate, nici crearea de profiluri. 

 
Perioada de stocare a datelor 
 Datele dumneavoastră sunt păstrate o perioadă minimă, necesară pentru defășurarea activităților din Proiectul 

IUS SMART. 
Operatorul păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară scopului indicat, precum și 

ulterior acestei perioade, pe perioada necesară raportărilor, verificărilor și arhivării, pentru a dovedi organizarea 
activităților din cadrul proiectului și participarea la aceste activități, pentru raportarea activității către AMPOCU, 
OIPOCU,OIR NE și în aplicațiile electronice SMIS/MySmis, oricând pe perioada derularii proiectului, fiind 
păstrate și arhivate în acest scop și/sau pentru apărarea unui drept în instanță. 

Perioada de implementare a Proiectului IUS SMART este de 24 luni, respectiv între data 21 decembrie 2021 si 
data 20 decembrie 2023, la care se adaugă perioada de durabilitate a proiectului de 5 ani și perioada specifică 
procesului de monitorizare și verificării modului de implementare. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și păstrate ulterior acestei perioade, doar atunci când 
prelucrarea este necesară în temeiul unor dispozitii legale și/sau pentru apărarea unui drept în instanță.  

Responsabil cu protecția datelor UAIC: Domnul Dumitru Bicleanu, Responsabil privind protecția datelor la 
nivelul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, contact: ius-smart@uaic.ro. 
 
 
Nume, prenume____________________________________________ 

Data completării: ____________ 
Semnătura__________________ 
 
 
Pentru întrebări/nelămuriri/exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta: ius-
smart@uaic.ro 
 
 
Copyright © 2022, toate drepturile rezervate. Acest document poate fi utilizat conform legii doar în cadrul proiectului „Educația juridică antreprenorială - 

cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), cod SMIS 140103, implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și nu poate fi folosit 
în cadrul altor proiecte, fără consecințe juridice. Folosirea acestui document în cadrul altor proiecte, fara personalizare prealabila, nu garantează respectarea 
Regulamentului General privind Protecția Datelor- GDPR. 
 


